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Yleistä 

Alaköysiradat ovat matalalle, maksimissaan osallistujien polven korkeudelle rakennet-

tuja köysiratoja. Käsikirjassamme pääset tutustumaan tilapäisten alaköysiratojen ra-

kentamiseen ja ohjaamiseen, sekä elämyspedagogiikkaan ja seikkailukasvatukseen ja 

sen historiaan.  

Alaköysien rakennusta voi oppia ja tehdä jokainen, jolla riittää innostusta ja kiinnos-

tusta kyseiseen lajiin. Ratoja voi rakentaa ryhmälle tai omaksi ilokseen ja kavereille.  

Ratoja rakentaessa vain mielikuvitus on rajana. Rakennelmia voi kehitellä kymmenit-

täin erilaisia. Käsikirjan lopusta löydät 19 erilaista rataa, joilla pääset kuitenkin alkuun. 

Kaikkia esimerkkiratojamme voi soveltaa ja muokata omaan ohjaamiseen ja ryhmäl-

leen sopivaksi. 

 

Sivujemme alaköysiradoissa tulee huomioida, että radat ovat tilapäisiä. Ohjeillamme 

ei voi rakentaa pysyviä ratoja, sillä niihin tulisi tehdä lujuuslaskennat. Radat saavat olla 

paikoillaan maksimissaan viikon, sillä liinat ja köydet haurastuvat UV-säteilystä. Mikäli 

radat ovat paikoillaan yhden vuorokaudenkin, tulee välineet ja radat käydä läpi turval-

lisuuden vuoksi. Tarvikkeet tulee huoltaa aina käytön jälkeen. Kurat ja roskat on hyvä 

puhdistaa liinoista ja märät liinat ja köydet tulisi ripustaa kuivumaan. Tarvikkeet ovat 
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kestäviä, mutta kovassa käytössä ne tulisi uusia säännöllisin väliajoin. Alumiinisten 

sulkurenkaiden tippumista korkealta kovalle alustalle tulisi välttää, sillä se vaurioittaa 

sulkurengasta, jolloin vetolujuus heikkenee. 

 

Seikkailukasvatuksen historia 

 

”Seikkailutoiminnan historia on muotoutunut pääasiassa uuden maan, maustereittien 

ja vaurauden löytämisen halusta yksilöiden voimien, kykyjen ja rohkeuden etsintään.” 

– Seikkailuohjaajan käsikirja, s.9 

 

Ernest Thompson-Seton aloitti toimintansa nuorten parissa Yhdysvalloissa ja Kana-

dassa vuonna 1905. Hän raivasi tien nimenomaan luonnossa tapahtuvalle seikkailu-

kasvatukselle. Vuonna 1908 syntyi ”Boy Scouts” joka oli sitoutumaton nuorisoliike, ny-

kyinen partioliike. ”Boy Scouts” pohjautuu Ernest Thompson-Setonin ajatuksiin ja sen 

aloitti Baden Powellin. Tämä oli sitoutumaton nuorisoliike, joka tunnetaan nykyisin par-

tioliikkeenä. Partioliikkeen tärkeimpiä toimintamuotoja oli ulkoilu, liikunta ja luovuuden 

käyttäminen toiminnassa ja liike oli suunnattu vain pojille. 

 

Lawrence Holt ja Jim Hogan perustivat vuonna 1941 Outward Bound -järjestön Iso-

Britanniassa. Nimellä tarkoitettiin kasvatusjärjestelmäkielellä nuorten varustamista läpi 

elämän kestävää matkaa varten. Järjestön perusaatteita on yksilön vahvistaminen 

sekä henkisesti, että fyysisesti ja se on vaikuttanut seikkailukasvatuksellisessa koulut-

tamisessa erittäin näkyvästi. 1962 Outward Bound saapui myös Yhdysvaltoihin ja 

sinne perustettiin ”the Colorado Outward Bound School”. Nykyään organisaatioon kuu-

luu yli 30 jäsenjärjestöä, joista yksi on myös Suomessa. Suomeen järjestö on tullut 

Nurmekseen kesällä 1993 ja se kuuluu kansainväliseen Englannista käsin toimivaan 

maailmanlaajuiseen Outward Bound- organisaatioon.  

 

Vuonna 1965 perustettiin National Outdoor Leadership School (NOLS), jonka tarkoi-

tuksena oli kehittää seikkailu- ja ulkoiluohjaajien taitoja. Koulutuksia kehitettiin, sillä 

Euroopassa seikkailuohjaajan tarve kasvoi yhä suuremmaksi. Tästä syystä Iso-Britan-

niassa otettiin mukaan opettajakoulutukseen ”Outdoor Educator”- koulutus. Suomessa 

seikkailuohjaajakoulutus alkoi Suomen Seikkailukoutuluksen Tuki-Kotan ry:n toimesta 
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vuonna 1991. Perä-Pohjola-Opisto alkoi samoihin aikoihin kouluttamaan Kodan tavoin 

seikkailuohjaajia. Molemmat ovat tuottaneet myös seikkailukasvatukseen liittyvää ma-

teriaalia.  

 

Suomessa suurimpana vaikuttajana seikkailukasvatuksen alalla oli Matti Telemäki, 

joka tutustui jo 1980-luvulla Saksassa OB-koulujen toimintaan. Tutustumisen ja sovi-

tun yhteistyön jälkeen hän toi Suomeen Pohjoismaiden ensimmäisen Outward Bound- 

järjestön eli OB-Finlandin. Turun KOTA ryhtyi samaan aikaan kolmanneksi seikkai-

luohjaajia kouluttavaksi keskukseksi.  

 

 

Elämyspedagoginen ohjaaminen 

 

Elämyspedagogiikka on toiminnallista, usein ulkona tapahtuvaa tavoitteellista oppi-

mista ja kasvua. Tärkeänä ominaisuutena on, että aktiviteetti on yhteistoiminnallista, 

josta nousee ilo, sekä se, että jokaisella on turvallista olla mukana. Tavoitteellisella 

oppimisella ja kasvulla tarkoitetaan ihmisenä kasvamista, eikä ainoastaan tietojen ja 

taitojen oppimista. Tärkeässä roolissa ihmisenä kasvamisessa on yhteisöllisyys, sillä 

ryhmän kautta saadaan elämyksiä, palautetta ja opitaan ryhmässä toimimisesta, sekä 

itsestään ryhmänjäsenenä. Elämyspedagogisessa ohjaamisessa ryhmän tarkoituk-

sena on siis olla tukena, eikä ryhmänjäsenten ole tarkoitus kilpailla toisiaan vastaan.  

 

Elämyspedagogista ohjaamista voidaan käyttää kasvatuksellisessa ja virkistystarkoi-

tuksessa, mutta myös esimerkiksi terapeuttisessa tarkoituksessa. Tällöin ohjelmaa tai 

aktiviteettia voi jakaa erilaisiin kategorioihin toiminnan vaativuuden, sisällön ja tavoit-

teiden perusteella. Tärkeää seikkailukasvatuksessa on vapaaehtoisuus, sillä ihmiset 

eivät koe asioita samalla tavalla ja kasvua ei voi tapahtua, jos yksilö ei ole siihen val-

mis. Ohjaajan tehtävänä on siis antaa mahdollisuuksia, joista asiakas muotoilee itsel-

leen sopivan. Ohjaaja tukee osallistujan kolmea toiminta-aluetta, jotka ovat turva-alue, 

jouston ja kasvun alueet. 

 

Kurt Hahn (1886-1974) on tunnetuin elämyspedagogiikan kehittäjä. Pedagogisena 

ideana hänellä oli se, että oppiminen ja kasvaminen tapahtuvat ihmisten välisessä vuo-
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rovaikutuksessa ja heidän kohdatessaan haasteita uusissa olosuhteissa. Hahnin mie-

lestä tärkeää tässä prosessissa oli se, että se voidaan liittää jokapäiväiseen elämään. 

Hänen mukaansa on tärkeää vaikuttaa yksilön käyttäytymiseen tajunnan, aistimuksien 

ja tuntemuksen kautta; PÄÄ-KÄSI-SYDÄN-ajatuksella. Lisäksi hän on määrittänyt 

kaksi oppimisen ja kehittymisen tapaa. Ensimmäinen on tunteen ja aidon toiminnan 

yhdistäminen. Toinen tapa on toiminnan itsensä voittamiseksi.   

 

 

Ohjaajuus 

 

Hyvä alaköysiratojen ohjaaja puhuu selkeästi ja rauhallisesti. Rauhallisuus on tärkeää, 

sillä tilanne voi olla joillekin jännittävä. Mikäli ohjeet selitetään liian nopeasti ja kärsi-

mättömästi saattaa tilanteesta tulla esimerkiksi rauhaton tai aiheuttaa riskitilanteita. 

Ohjaajan tulee tietää ja tuntea omat rajansa ja ammattitaitonsa.  

Hyvä ohjaaja osaa lukea ryhmää ja yksilöitä, sekä tunnistaa ja tulkita erilaisia tarpeita. 

Lisäksi ohjaajan tulisi osata muokata toimintansa ryhmälle sopivaksi. Ohjaajalle tuttu 

ja turvallinen toimintamalli, ei välttämättä sovi jokaiselle ryhmälle. Ohjaajan tulee luoda 

ohjaustilanteesta ja toiminnasta sellainen, ettei kenenkään sosiaalinen turvallisuus ole 

uhattuna. Asteittain eteneminen ohjaamisessa luo turvallisen ympäristön jokaiselle 

osallistujalle ja takaa alhaisen kynnyksen osallistumiseen. Tärkeässä osassa ala-

köysiratojen ohjaamista on myös kyky heittäytyä. Ohjaaja saa paremmin kontaktia ja 

luottamusta ryhmään, kun hän pystyy olemaan oma itsensä ja heittäytymään ryhmän 

mukaan. Tulee kuitenkin muistaa ammatilliset rajat ohjatessa.  

Toimintaa järjestäessä on hyvä ohjeistaa ryhmää etukäteen oikeanlaisista varusteista. 

Mitään tiettyjä varusteita ei osallistujalta vaadita, mutta urheilulliset tai muut ulkoilu-

vaatteet, joissa on mukava liikkua ovat sopivia.  

Alaköysiratoja ohjatessa on tärkeää pystyä motivoimaan osallistujia. Parhaiten tämä 

onnistuu miettimällä etukäteen jonkinlainen kehyskertomus toiminnan ympärille, esi-

merkiksi tarina tai teema.   
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Alaköysiradat ja jokamiehenoikeus  

Jokamiehenoikeus oikeuttaa alaköysiratojen rakentamisen kaikkialla, kuitenkin niin, 

ettei se häiritse maanomistajaa, muita ihmisiä, tai vahingoita puita ja maastoa. Raken-

taminen on sallittua kaikkialla lukuun ottamatta luonnonpuistoja, joissa on rajattu liik-

kumista. Rakentamisen ja ohjaamisen jälkeen tavarat on syytä kerätä pois ja tarkistaa, 

ettei maastoon jää roskia tai tarvikkeita.  

 

Turvallisuus  

Riskien arviointi on mahdollisen toiminnan sisältämien vaarojen vakavuuden arviointia. 

Riskien hallinta taas puolestaan vaihtoehtoisten toimintatapojen löytäminen, jotta vaa-

rat vähenisivät ja niiden vakavuus pienenisi. Ennen toimintaa on aina syytä tehdä ris-

kianalyysi sekä turvallisuussuunnitelma. Kun mahdolliset riskit on kirjattu ylös, on hel-

pompi lähteä pohtimaan, kuinka riskien vakavuutta voitaisiin pienentää. Alaköysiratoja 

rakennettaessa tulee tarkastella ensin maastoa, johon radat haluaisi rakentaa. Maas-

ton tulisi olla mahdollisimman vähän juurinen ja kantoinen. Näin vältytään esimerkiksi 

pahoilta pääniskuilta tai nilkan vääntymisiltä tai muilta vastaavilta, radalta pudottaessa. 

Paikkana paras on nurmikkoalue, jossa ei saisi olla kiviä. Jos maastossa on paljon 

oksia ja käpyjä, alusta olisi hyvä haravoida ennen rakentamisen aloittamista. Talvella 

lumiseen metsään rakennettaessa on hyvä muistaa tampata alusta hyvin. Lumen alta 

voi paljastua kiviä taikka teräviä/vaarallisia roskia. Tampatessa maastosta tulee tasai-

nen, eikä radalta tippuessa tule niin sanotusti ”yllätyksiä” vastaan.  

Turvallisuuteen sisältyy tärkeänä osana myös aikataulu. Puoliksi suunniteltu on puo-

liksi tehty! Suunnittele ajoissa ja tee myös suunnitelma B, jotta toiminnassa on peliva-

raa. Hanki tarvittavat varusteet ja lisäohjaajat ajoissa. Annan apuohjaajille selkeät oh-

jeet mitä tapahtuu, missä ja mihin kellonaikaan. Jos on kyse esimerkiksi koko päivän 

ryhmänohjauksesta, olisi hyvä tarkistaa kellon kanssa kuinka paljon aikaa jokainen 

rata vie ja suunnitella ryhmän siirtyminen radalta A radalle B ja huomioida laskuissa 
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myös siirtymisaika. Yhteen tuntiin ei kannata yrittää mahduttaa liian monta rastia. Kiire 

aiheuttaa säheltämistä, joka puolestaan voi eskaloitua vaaratilanteiksi. Osallistujilla on 

mahdollisuus parempaan kokemukseen, kasvuun ja asteittain oppimiseen, kun jokai-

nen saa rauhassa käydä radan läpi.  

Ohjaamisen tulee olla fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallista. 

Fyysinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että 

 Toiminta on fyysisesti mahdollista kaikille osallistujille 

 Ohjaaja tietää ohjattavien tason 

 Välineet ovat kunnossa ja toimintaympäristö on valmisteltu huolella.  

Psyykkinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että  

 Toimintaan on alhainen kynnys osallistua 

 Toiminnassa edetään asteittaisesti 

 Osallistuminen on vapaaehtoista 

 Virheiden tekemiseen jopa kannustetaan 

 Osallistujat asettavat tavoitteet toiminnalle 

Sosiaalinen turvallisuus tarkoittaa sitä, että 

 Ohjaaja luo luottavaisen ilmapiirin 

 Ei mahdollisuutta syrjintään 

 Toiminta tapahtuu asteittaisesti ja jokainen osallistuja käy läpi samat radat 

 Osallistujalla on oikeus mielipiteeseen 

 Mahdollisuus positiiviseen vuorovaikutukseen 

 

Ohjaajan tehtävänä on huolehtia siitä, että osallistuja etenee turvallisesti askel kerral-

laan turvan alueelta jouston alueelle ja mahdollisesti kasvun alueelle, jossa voi tapah-

tua niin kutsuttu ”flow”-kokemus. Ohjaajan tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda näitä 

”flow”-kokemuksia. Jouston alueella osallistuja voi olla maksimissaan 30 minuuttia, kun 

taas kasvun alueella joitakin minuutteja. Ohjaajan tulee huolehtia siitä, ettei osallistuja 
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koskaan joudu kasvun alueelta vaaran alueelle. Se voi olla osallistujalle erittäin trau-

matisoiva kokemus, jolloin turvan alue pienenee huomattavasti.  

Ohjaajalle haasteellista voi olla se, ettei toiminnallaan aja osallistujaa kriiseihin liian 

vaikeilla tai epämukavilla tehtävillä. Tästä syystä ohjaajan tulisi ohjata vain sellaisia 

seikkailullisia lajeja ja sillä vaikeusasteella, joissa hän itse tuntee olevansa niin sano-

tusti turvallisilla vesillä. 

 

Lopussa on liitteenä turvallisuussuunnitelma sekä riskianalyysi.  
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Tarvikkeet 

 

 

 

Tarvikkeita saa esimerkiksi rautakaupoista ja sekatavarakaupoista, kuten Motonet ja 

Clas Ohlson.  

 

Kuormaliina 
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Kuormaliinan ja kiristimen tulisi kestää 4000 kilon vetolujuus. Kuormaliinan pituus tulisi 

olla 8-10 metriä. Tämmöinen liina maksaa kiristimineen noin 20€.  

 

Kiristin 

 

Kiristin tulee mukana kuormaliinan kanssa. 

 

Nostoliina 
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n. 15€ 

 

 

 

 

 

 

 

Eri kokoisia sakkeleita  

 

Toimintaan sopii parhaiten sakkelit, jotka ovat 8-10 millimetrisiä. Tämän kokoiset sak-

kelit maksavat noin 1 €/kpl. 
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Erilaisia sulkurenkaita 

 

Hinta riippuen materiaalista ja mallista n. 15-30€ 

 

 

 

 

 

Köysi  
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Kuvassa oleva köysi on kiipeilyköyttä, mutta toimintaan käy myös mikä tahansa köysi, 

joka kestää useamman ihmisen painon. Kannattaa valita köysi, jota on mahdollisim-

man helppo taivutella ja tehdä solmuja. Liian paksuun köyteen on hankala tehdä esi-

merkiksi rekkamiehensolmu. Köyden hinta alkaen 15€. Hinta riippuu siitä, minkälaisen 

köyden ostaa. Esimerkiksi kiipeilyköydet ovat huomattavasti kalliimpia. 

 

Eri kokoisia slingejä eli nauhalenkkejä (Isompi 120 cm & pienempi 60 cm)  

 

Nauhalenkin tulee kestää aikuisen ihmisen paino. Hinta 5-15€. 

Slingit voidaan korvata kestävällä narunpätkillä tai köydellä. Radassa ”Apinat” slingit 

voidaan korvata esimerkiksi köydellä, joka on kiinnitetty siansorkilla liinaan.  

 

 

Yleiset rakennusohjeet  

 

Opetusvideot solmujen tekemisestä, löytyvät nettisivuiltamme.  

http://toimeen.humak.fi/tukimateriaali/alakoysiradat-tyomenetelmana/ 
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Kuormaliinan kiinnitys:  

 

1. Kuormaliina kieritetään muutaman kerran puun ympäri.  

2. Sulkurengas laitetaan samaan reikään, jossa koukku on kiinni.  

3. Kuormaliina laitetaan sulkurenkaan sisään ja koukku tukee liinaa.  

4. Sulkurenkaasta tulevan kuormaliinan tulee tulla suorassa linjassa (=”Avoin P”). 

Tämä tarkoittaa sitä, että sulkurenkaaseen ei saa tulla liinasta vetoa.  
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Kuormaliinan toisen pään kiinnitys puuhun:  

 

1. Laitetaan nostoliina puun ympäri niin monta kierrosta, kun se menee.  

2. Nostoliinan päät jätetään keskelle, jos halutaan, että liina tulee keskelle. (Jos 

tehdään esimerkiksi kaksi liinaa vierekkäin, laitetaan toinen pää toisen läpi hie-

man sivulle, jolloin puun sivussa nostoliinasta muodostuu P-kirjain. Huomioit-

han, että ”P” tulee samalle puolelle, kuin liinan toisen pään kiinnitys.)  

3. Sakkeli laitetaan kiristimeen kiinni siitä reiästä, jossa on myös koukku kiinni.  

4. Nostoliina laitetaan sakkelin sisälle ja sakkeli suljetaan.  

5. Tämän jälkeen voidaan liina laittaa kiristimeen kiinni ja kiristää liina.  
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1. Kun molemmat päät ovat kiinnitetty ja kiristys tehty, voidaan ylimääräinen kuorma-

liina pyörittää sakkelin kautta kiristimen ympärille. (Tämä tuo lisävarmistusta.)  

 

 

 

Ylimääräinen köysi tulee koilata kasaan, jotta siihen ei kompastu.  
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Radat 

 
 
 

Rata 1 
”Yläköysi” 

 

  
 

Tarvikkeet             Ohjaaminen 
1 x Kuormaliina                            Rataa kuljetaan pitäen 

1 x Nostoliina                                yläköydestä käsillä kiinni. 

1 x Kiristin                                      Rata soveltuu esimerkiksi 

1 x Sakkeli                                      lämmittelyradaksi /  

1 x Sulkurengas                            tutustumiseen.  

1 x Köysi                                          Yläköyden voi asettaa 

                                                            haluamalleen  

                                                            korkeudelle. 
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Rata 2  
         ”X” 

 

 

  

Tarvikkeet        Ohjaaminen 
2 x Kuormaliina                   Radalla osallistujan on 

2 x Nostoliina                       tarkoitus päästä puun juurelta 

2 x Kiristin                              toiselle. Rastikohta on vaikea 

2 x Sulkurengas                   ja vaatii ”spottareilta” 

2 x Sakkeli                              keskittymistä.  

(Patja) 
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Rata 3 
”Käsilenkit” 

 

   

Tarvikkeet         Ohjaaminen 
2 x Köysi                                   Rata kuljetaan köyttä pitkin 

3 x 60 cm Slingi                     pitäen kiinni käsilenkeistä. 

2 x 120 cm Slingi                   Lenkit ovat köydessä kiinni 

                                                     leivonpäillä. Rataa voidaan  

                                                     vaikeuttaa vähentämällä 

                                                     käsilenkkien määrää. 
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Rata 4  
”Löysä 

ylänaru” 
 

 
 

 

Tarvikkeet         Ohjaaminen 
1 x Kuormaliina                     Rata kuljetaan ylänarusta 

1 x Nostoliina                         kiinni pitäen. Vaikeutta 

1 x Köysi                                   saadaan laittamalla ylänarua 

1 x Sakkeli                               löysemmäksi.  

1 x Kiristin                               Rata on vaikea ja saattaa 

1 x Sulkurengas                    vaatia ”spottareita” 

(spottarit)                                ryhmästä riippuen. 
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Rata 5  
”Vino 

yläköysi”  
 

 
 

 

Tarvikkeet           Ohjaaminen 
1 x Kuormaliina                        Rata kuljetaan aloittaen 

1 x Nostoliina                            yläköyden korkeammasta  

1x Kiristin                                   päästä matalampaan 

1 x Sakkeli                                  päähän. Rata vaatii  

1 x Sulkurengas                       osallistujalta keskittymistä 

1 x Köysi                                      ja tasapainoa. 
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Rata 6  
”SikSak” 

 

  

 

Tarvikkeet         Ohjaaminen    
3 x Köysi                                   Radan tarkoituksena on 

                                                     kulkea toiseen päähän pitäen  

                                                     kiinni ”siksak” –narusta.  

                                                     Rataa voi vaikeuttaa siten, 

                                                     että osallistuja pujottelee 

                                                     ”siksakin” läpi puolelta 

                                                     toiselle. Välien määrää voi 

                                                     muuttaa omaan ohjaukseen 

                                                     sopivaksi. 

 

 

Siansorkka 
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Rata 7  
”Hämähäkin 

seitti”  
 

   

Tarvikkeet            Ohjaaminen 
2 x Kuormaliina                              Tässä radassa jokaisen  

2 x Nostoliina                                  osallistujan on päästävä  

2 x Sakkeli                                        verkon toiselle puolelle.  

2 x Kiristin                                        Haastetta voidaan lisätä 

2 x Sulkurengas                             niin, että yhtä koloa saa 

1 x Köysi                                           käyttää vain kerran. 

Haluamasi määrä 60 cm ja       Haastetta saa vieläkin 

120 cm Slingejä tai köyttä        enemmän tekemällä 

(Patja)                                                osasta ”sokeita” (side 

                                                              silmillä) ja ”mykkiä”. 
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Rata 8  
”Keinu” 

 

 
 

 

Tarvikkeet            Ohjaaminen 
1 x Kuormaliina                          Rata voi olla vain 

1 x Nostoliina                              keinumiseen tai sillä 

1 x Köysi                                        voidaan liikkua liinaa 

3 x Sakkeli                                    pitkin puolelta toiselle. 

1 x Sulkurengas                         Liikkuminen vaatii jonkin 

(Patja)                                            verran voimaa.  
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Rata 9  
”Askelmat” 

 

   

Tarvikkeet         Ohjaaminen 
2 x Kuormaliina                     Rata kävellään köysiaskelmia 

2 x Nostoliina                         pitkin. Köysi on kiinni 

2 x Kiristin                               liinoissa siansorkilla.  

2 x Sakkeli                               Siansorkkia pystyy helposti 

2 x Sulkurengas                    säätämään ja radasta on 

1 x Pitkä köysi                       helppo muokata ryhmälleen 

                                                     sopiva. Haastavuutta 

                                                     saadaan pidentämällä askel- 

                                                     välejä. 
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Rata 10 
”Löysä X” 

 

  
 

Tarvikkeet          Ohjaaminen 
1 x Kuormaliina                       Radan tarkoituksena on 

1 x Nostoliina                           kulkea liinaa pitkin pitäen  

1 x Kiristin                                  löysistä köysistä kiinni.  

1 x Sakkeli                                  Haastavuutta saadaan   

1 x Sulkurengas                       löysentämällä köysiä 

2 x Köysi                                     vieläkin enemmän. 
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Rata 11 
”V” 

 

 

 

 

Tarvikkeet         Ohjaaminen 
1 x Kuormaliina                     Rata kuljetaan liinan päästä 

1 x Nostoliina                         päähän ottamalla ”V” 

1 x Kiristin                                -köydestä tukea. Matalassa  

1 x Sakkeli                                kohdassa on hyvä käyttää 

1 x Sulkurengas                     ”spottareita” tukemassa   

1 x Köysi                                    osallistujaa. Rata on 

                                                       haastava.  

 

 Sian 

Siansorkka 
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Rata 12 
”Liikkuvat 

lenkit” 
 

   

Tarvikkeet               Ohjaaminen 
1 x Kuormaliina                                Rata kuljetaan liinaa 

1 x Nostoliina                                    pitkin pitäen kiinni 

1 x Kiristin                                          liikkuvista käsilenkeistä. 

1 x Sakkeli                                          Lenkkejä voidaan lisätä 

3 x Sulkurengas                               tai vähentää omaan 

1 x Köysi                                             ohjaukseen sopivaksi.  

2 x 60 cm Slingi  
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Rata 13  
”Kippura”  

 

  
 

Tarvikkeet           Ohjaaminen 
1 x Kuormaliina                        Ideana on kulkea rata 

1 x Nostoliina                            kippurassa päästä toiseen.  

1 x Kiristin                                   Haastavuutta saadaan  

1 x Sakkeli                                   löysäämällä köyttä.  

1 x Sulkurengas                        ”Spottareita” kannattaa 

1 x Köysi                                       käyttää etenkin löysällä 

                                                          köydellä sekä edessä, 

                                                          että takana. 
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Rata 14 
”Alapainoilu”  

 

 

  

Tarvikkeet         Ohjaaminen  
1 x Kuormaliina                    Ideana on kulkea alaliina 

1 x Nostoliina                        päästä päähän alaköyttä  

1 x Kiristin                               hyödyntäen. Köyttä voidaan 

1 x Sakkeli                               antaa lyhyempänä tai  

1 x Sulkurengas                    pidempänä, jolloin rataa  

1 x Köysi                                  saadaan muutettua  

(Spottari)                                vaikeammaksi.  Rata on 

                                                     haasteellinen. 
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Rata 15 
”Yläpaino” 

 

  
 

Tarvikkeet          Ohjaaminen  
1 x Kuormaliina                       Radan ideana on päästä  

1 x Nostoliina                           alaliina päästä päähän  

1 x Kiristin                                  yläköyttä tukena käyttäen. 

1 x Sakkeli                                  Mitä lyhyempi köysi, sitä  

1 x Sulkurengas                       haastavampi rata on.   

1 x Köysi                                      Rata on haastava. 

(Spottari) 
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Rata 16 
”Ohitus-
kaista” 

 

  
 

Tarvikkeet         Ohjaaminen 
1 x Kuormaliina                         Radalla kulkee kaksi 

2 x Nostoliina                             samaan aikaan. Heidän  

1 x Kiristin                                   tehtävänään on kulkea eri 

1 x Sakkeli                                   puolilta päästä päähän 

2 x Sulkurengas                        ohittaen toisensa putoamatta 

1 x Köysi                                       Köysi on sulkurenkaassa 

                                                          kiinni siansorkalla. Haastetta 

                                                          saadaan avaamalla siansorkka 

                                                          ja antamalla köyden liikkua 

                                                          vapaana. 
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Rata 17 
”Korikävely” 

 

   

Tarvikkeet          Ohjaaminen 
2 x Kuormaliina                       Rata kuljetaan korien päällä  

2 x Nostoliina                           kävellen. 

2 x Kiristin                                  Koreja voi laittaa eri 

2 x Sakkeli                                  Korkeuksille ja haluamansa 

2 x Sulkurengas                       määrän. 

2 x Köysi 

Esim. 5 x kori 
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Rata 18 
”Ystävät 
auttaa” 

 

  
 

Tarvikkeet           Ohjaaminen 
1 x Kuormaliina                          Rata kuljetaan 

1 x Nostoliina                              ryhmäläisten avustuksella. 

1 x Kiristin                                     Haastetta saadaan  

1 x Sakkeli                                     vähentämällä tukijoiden  

1 x Sulkurengas                          otetta, esimerkiksi 

tukihenkilöitä                              osallistuja pitää kiinni vain 

                                                           tukijan sormenpäistä. 
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Rata 19 
”Apinat” 

 

   

Tarvikkeet         Ohjaaminen 
1 x Köysi                                      Rata kuljetaan täysin  

6 tai haluamasi                         käsivoimilla lenkkejä pitkin. 
määrä x 60cm Slingi               Rata on haastava.  
                                                         Voidaan helpottaa 

                                                         ryhmäläisten tuen avulla.  

                                                         Esimerkiksi kaverit tukevat  

                                                         lanteilta, jotta kädet 

                                                         saavat levätä.  

                                                         Jumppapallo jalkojen alla 

                                                         voi myös helpottaa radalla 
                                                         kulkemista. 
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LIITTEET 

 

 

TURVALLISUUSSUUNNITELMA 
 

TAPAHTUMAN YLEISKUVAUS 

Tapahtuma:  

Paikka:  

Ryhmä:  

 

Alkaa 
pvm, aika: 

 Loppuu 
pvm, aika: 

 

Henkilöitä yhteensä:  aikuisia:  nuoria: 
(13-17v) 

 lapsia:  
(0-12v) 

 

Ryhmän luonnehdinta: 
 

Nimilista: 
 

 

 nimi puhelinnumero 

Vastuuohjaaja   

Ohjaaja 1   

Ohjaaja 2   

Ohjaaja 3   

Päivystäjä   

 

Tapahtuman kuvaus: 
 

Tapahtuman reitti / paikka / alue: (Kartta ja yksityiskohtainen reittisuunnitelma liitteeksi tarvitta-
essa.) 
 

 

ENNALTAEHKÄISEVÄT TOIMENPITEET 

 Kuka  Pvm 

Terveystietojen tarkistus:   

Varusteiden tarkistus:   

Riskianalyysin laatija   

 

Turvallisuutta edistävät muut ennaltaehkäiset toimenpiteet ja varautumiset: (edeltävä koulu-
tus, harjoittelu ja kokemus, säätiedot, paikallistuntemus jne.) 
 
 

 

PELASTUSSUUNNITELMA 

Onnettomuustilanteen johtaja:  
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Varahenkilö:  

Ryhmän toiminta onnettomuuden sattuessa: 
 

Toiminta ohjaajan ollessa kyvytön toimimaan: 
 

Evakuointi koordinaatit kuvaus karttalehdellä muu tunniste 

paikka 1    

paikka 2    

paikka 3    

paikka 4    

paikka 5    

paikka 6    

paikka 7    

Pelastusvälineet: 
Yhteys- ja paikantamisvälineet: 

 
 

TIEDOTUS 

YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 

Tiedotettavat muut tahot päivystäjän lisäksi 

 Tiedotettava henkilö puhelinnumero muuta tietoa 

1.    

2.    

3.    

Toimintasuunnitelma median varalle:  

  

 

Muut tärkeät numerot  

Organisaatio: (otsikot esimerkkejä) puhelinnumero 

Linja- autoyhtiö  

Rannikkovartiosto  

Evakuointi moottorikelkalla  

 

LIITTEET 

Liitteet Kuvaus 

Liite 1 Riskianalyysi 

Liite 2  

Liite 3  

Liite 4  

 
Laatija:  Pvm:  
Allekirjoitus: 
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Liite 1 Riskianalyysi (otsikot esimerkkejä) 

RISKI 
(otsikot esimerkkejä, joita tulee lisätä tai poistaa tar-
peen mukaan) 

TOD. NÄK. 
(T) 
 
1=epä-
tod.näk. 
2=mahd. 
3=tod.näk. 

SEURAAMUS 
(S) 
 
1=lievästi hai-
tallinen 
2=haitallinen 
3=erittäin 
 haitallinen 

RISKI 
KERROIN 
(TxS) 
 
2= vähäinen 
3=kohtalai-
nen 
4,6=merkit-
tävä 
9=sietämä-
tön 

RISKIEN HALLINTA 
- ennakoivat toimenpiteet 
- kerrointa alentavat toimenpiteet 
- varotoimenpiteet 

Liikenne     

     

     

     

     

Vaeltaminen     

     

     

     

     

     

     

     

     

Leiriytyminen      

     

     

     

Ruoanlaitto      

     

     

     

     

Muut      

     

     

     

     

Riskikerroin   x =   

 

 
 


